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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kam u İhale Kanununun 22 m addesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz 
Konusu alım için K D V  hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.09.2019 saat; l l :0 0 'a  kadar ivedi 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Satın  A lın acak  M alın/ İşin K o y H ariç Teklif
S.N o M alın/Işin  C insi A çık lam a M iktarı B irim i F iyat / T u tar

1 DUVAR TİPİ KLİM ALAR SOĞUTUCU KLİMA 1 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkm am ası veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre m aksim um  10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden 
.../.../2019

Kişi / Oda / Finnanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Bilgi için : Mehmet Sena U LA Ş -AdresıSansu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Pösta: patnosdli@hotmail.eora Web:



TIBBİ ATIK DEPOSU SOĞUTUCUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Tıbbi atık deposu soğutucu cihazı split tip olacaktır.

2- Tıbbi atık deposu soğutucu cihazın defrost sistemi eiektrikli oiup, defrost sağlayabiiir özeilikte 

olacaktır.

3- Tıbbi atık deposu soğutucu cihazında kullanılan kompresör gücü en az yardımcı ekipman yeterli 

güçte olacaktır., ,

4- Sistemde kullanılan soğutucu akışkan R 404 A olacaktır.

5- Elektrik besleme gerilimi 380 V /  50 Hz /  Trifaze olacaktır.

6- Cihaz kapasiteleri (-) 10 °C /  (+) 45°C evaporasyon ve kondanzasyon şartlarına göre belirlenmiş 

olacaktır.

7- Cihaz kondenseri hava soğutmalı olacaktır.

8- Cihaz evaporatörü cebri sirkülasyonlu olacaktır.

9- Cihazın kondenser fanı uygun çapta ve 2 adet olacaktır

10-Cihazın kondenser kapasitesi uygun güçte olacaktır.

11- Cihazın evaporatör fanı uygun çapta ve 2 adet olacaktır.

12- Cihazın evaporatör kapasitesi uygun güçte olacaktır

13- Cihazın besleme voltajını kontrol özelliği olacaktır.

14-Cihazın yüksek basınç otomatiği olacaktır.

15- Cihazın alçak basınç otomatiği olacaktır.

16- Cihazın üretici firmasının ISO 9001 kalite belgesi olacaktır.

17- Cihazın CE belgesi olacaktır.

18- Cihazın fabrikasyon ses izolasyon kaplaması olacaktır

19-Sisteme ait dış soğutma üniteleri tercihen fabrika çıkışlı ses izolasyon kaplamasına sahip olmalıdır.
i

20- Sisteme ait dış soğutma ünitelerinin metal kasaları korozyon ve paslanmaya karşı galnaviz saçtan 

imal edilmiş ve pütürlü fırın boya ile boyanmış olmalıdır.

21- Sisteme ait dış soğutma ünitelerinin yerleşimi projede belirtildiği gibi uygulanacak, ünitelerin 

yerleştirileceği zeminin düz olmaması halinde üstlenici firma tarafından, 80x100 mm metal profilden 

imal edilmiş, anti-pas boya ile boyanmış uygun boyutlarda metal platform tedarik edilerek dış 

soğutma üniteler bu platformların üzerine yerleştirilecektir.

22- Tıbbi atık deposu soğutucu cihazı programlanabilir, dijital ve dokunmatik kumanda paneline sahip 

olacaktır.



T

23- Cihaz açılışı şifreli olacak, yetkisiz müdahaleler engellenmiş olacaktır.

24- Cihaz devreye giriş/çıkış sıcaklık değerleri ayarlanacaktır.

25- Oda sıcaklıkları dönüş havası üzerinden okunacaktır.

26- Evaporatör sıcaklığı için ayrı sensör olacak böylece defrost sıcaklık ayarı yapılabilecektir.

27- Ayrıca evaporatör fanlarının defrost sonrası devreye girişi evaporatör sıcaklığına bağlı olarak 

zaman ayarlanabilir olacaktır.

28- Sıcaklık alt/üst set değerleri aşıldığında sesli ve görsel olarak alarm verecektir.

29-Anlık sıcaklık değeri panel üzerinde sürekli görülecektir.

30-Soğutucu sistemi montajı yapılacak ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

31-Soğutucuya ait iç ve dış üniteler arasındaki bakır boru tesisatları projesine uygun olarak FİRMA 

tarafından yapılacaktır.

32-Tıbbi atık Deposundaki iç üniteye ait drenaj tesisatları, bina altyapısına uygun olacak şekilde, en 

yakın noktaya üstlenici firma tarafından ulaştırılarak bağlantısı yapılacaktır.


